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základní varianta
– testování konfigurace pohonu – T5, Z5
– jízda po předem definované dráze – Z5, P7S
– kreslení po podložce (místo pro fixu) – J8
– robotický Jeníček – J9

světelné čidlo 
– sledování čáry – Z10, J10, P8–P10
– dálkově ovládaný robot – J11 
– hledání naleziště – P11S světelné čidlo 

– hledání předmětu – J13
– mexická vlna (var) – Z7

Zeleně jsou čísla pracovních karet 
a aktivit, kde je možné robota využít.

ultrazvukové čidlo
– měření vzdálenosti – Z8, Z11
– útěk z Alkatrazu – J12

přední nárazník
– detekce kolize – Z6 
– útěk z Alkatrazu – J12

zadní nárazník
– detekce kolize – Z6
– útěk z Alkatrazu – J12

zvukové čidlo
– reakce na zvuk
– mexická vlna – Z7
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Že je to jen další „hraní si s Legem“?

S Legem to nikdy není 
jen o „hraní“…

O LEGO® MINDSTORMS® stavebnici to platí dvojná-
sob! Proto jsem se pustil do práce s Legem s dětmi 
ve vzdělávacím kroužku JAOS…
Jde totiž o podstatně širší tematiku, která všeobec-
ně rozvíjí logické myšlení, podporuje systematický 
přístup a technické dovednosti. Při řešení konkrétních 
složitějších problémů vede práce s touto stavebni-
cí naprosto nenásilně k týmové spolupráci. Sama 
stavebnice navíc procvičí nejen jemnou motoriku, 
ale také trpělivost, prostorovou představivost a práci 
s různými návody (porozumění textu, obrázkům, 
grafům atd.).
Samozřejmě je tu všudypřítomná matematika a fyzika 
(ale často i ostatní přírodní vědy). V neposlední řadě 
pak děti získají konkrétní představu o  programování.

Tomáš Feltl
skolniprojekty@gmail.com

Aktuálně se věnuji především problematice výuky s vy-
užitím moderních technologií a pomůcek – laboratorní 
systémy (PASCO, Vernier, …), interaktivní tabule, odpověd-
ní systémy, stavebnice LEGO Mindstorms, …
Jako lektor se zaměřením na interaktivní výuku spolupra-
cuji s různými organizacemi a školami.

Tento PDF soubor můžeš volně šířit!
Materiál, který se ti dostal do rukou, vznikl na základě zkušeností z výuky dětí (8–12 let) ve vzděláva-
cím kroužku programování a robotiky JAOS (www.policka.evangnet.cz/roboti).

Rád bych, aby se tento materiál dostal ke všem, pro které může být něčím přínosný. Nemusí to být 
pouze učitelé a vedoucí kroužků robotiky, může to být kdokoli, kdo nadšeně staví ze stavebnice 
LEGO® MINDSTORMS®…

Soubor PDF můžeš šířit přes internet nebo na libovolném datovém nosiči. Můžeš ho také dát k dispozici 
ke stáhnutí ze svého serveru nebo webu. Jedinou podmínkou je, že šíření PDF souboru musí být vždy 
v kompletní podobě a zcela zdarma. Stažení souboru přitom nesmí být podmíněno přihlášením/registrací 
uživatele.

Užívání tohoto materiálu není zdarma, 
je třeba uhradit poplatek…
Návrh a příprava materiálu si vyžádala mnoho hodin práce. Pokud budeš materiál prakticky pou-
žívat, prosím uhraď za užívání tohoto digitálního materiálu poplatek 39 Kč. Tvůj finanční příspěvek 
bude využit pro přípravu dalších výukových materiálů, které pak budou opět k dispozici všem 
zájemcům.

Pokud jsi ještě dítě a nemůžeš uvedenou částku přes internet uhradit, požádej své rodiče, aby plat-
bu provedli. Pokud z nějakého důvodu nemůžeš platbu zařídit, nic si z toho nedělej. Klidně návod 
používej. Věřím, že až budeš starší, částku mi dodatečně uhradíš.

Pokud chceš materiál používat jako učební materiál pro své žáky/studenty ve škole nebo v kroužku, 
prosím, uhraď uvedenou částku za každého žáka/studenta.

Informace pro provedení platby najdeš na:
http://www.tfsoft.cz/lego_mindstorms
Na stejné adrese najdeš také přehled všech připravených materiálů.

• Pokud umístíš soubor ke stažení na svůj web/server, prosím, napiš mi o tom. 
   Dám ti vědět, když bude k dispozici nová verze návodu.
• PDF návod je připraven pro tisk na papír formátu A4. Při tisku PDF na papír jiné velikosti nezapomeň 
   nastavit korektní přizpůsobení velikosti (např. v tiskovém dialogu Adobe Readeru: Size Options –> Fit).
• Prosím, nezasahuj do PDF souboru. Pokud narazíš na nějakou chybu, napiště mi o ní a já ji opravím.
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Proč univerzální robot L07?
Tento robot vznikl na základě zkušeností z výuky dětí (8–12 let) 
ve vzdělávacím kroužku programování a robotiky JAOS 
(www.policka.evangnet.cz/roboti).

Při řešení různých úkolů a problémů je někdy vhodné 
vymyslet si svého robota „na míru“ určitému úkolu. 
Řešením je pak často především „konstrukční řešení“ 
robota. Někdy je ale situace taková, že se potřebujeme 
zaměřit čistě na softwareové řešení problému. A tady 
nastupuje na scénu univerzální robot L07…

S univerzálním robotem L07 můžeš:
– poměrně přesně jezdit (převážně po rovné ploše),
– kreslit po podložce (možnost připevnění fixy 
    v ose rotace robota),
– kombinovat různá čidla podle potřeby 
    (modulární systém, rychlé připojení modulu),
– snadno z robota odpojit kostku a libovoné čidlo,
– postupně naklápět modul se světelným čidlem 
    (jedna krajní poloha směrem dolů, druhá dopředu),
– vyměnit baterie bez rozebírání robota,
– v přední části připojit navíc „něco“ dalšího 
    (třeba vlastní originální rozšiřující modul),
– současně zapojit maximum čidel (4 ).

Univerzální robot L07 může také dobře posloužit 
jako autonomní „průzkumík“ nějaké místnosti .
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Stavební návod L07 – UNIVERZÁLNÍ ROBOT 
Seznam potřebných dílků odpovídá stavebnici 9797 LEGO® MINDSTORMS® Education Base Set. 

V případě stavebnice 8547 LEGO® MINDSTORMS® NXT 2.0, popř. 8527 LEGO® MINDSTORMS® NXT 1.0, je třeba některé dílky nahradit jinými. Chybějící dílky jsou označeny (!).

(!)

(!)

(!)

(!)

(!)

(!)

(!)

(!)

(!)

Tento stavební návod byl vytvořen s využitím volně dostupných SW nástrojů: MLCad (http://mlcad.lm-software.com), LDView (http://ldview.sourceforge.net) a LPub (http://lpub.sourceforge.net).
Pokud máte zájem o tento stavební návod v tištěné podobě, kontaktujte mne na adrese skolniprojekty@gmail.com.

LEGO® a LEGO® MINDSTORMS® jsou ochranné známky společnosti LEGO Group.


